


Rolul educației

Educația are și a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și

pentru societate.

► Educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a

fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni.

► Educația are, totodată, un rol și implicații culturale esențiale.

Rămâne principala cale prin care valorile și tradițiile se transmit din

generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile

culturale și economice și se ancorează în realitățile sociale

contemporane.

► Un alt rol al educației este cel social. Contribuie la propășirea

comunității și a națiunii. Educația asigură astfel stabilitatea și

dezvoltarea socială.

► Un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală

continuă, prin învățare pe tot parcursul vieții.



Ce face educația?

Educația este în serviciul celui școlit – familiei –
comunității – societății.

► Modelarea copilului într-un adult responsabil, integrat social și

profesional, care simte că aparține, în egală măsură, națiunii

române și spațiului european, gândește, înțelege lumea în care

trăiește și participă la dezvoltarea societății.

► Măsurarea succesului după modul în care fiecare copil, ajuns la

vârsta maturității, se regăsește în cea mai bună variantă a sa și are

implicit răspunsul la întrebarea: ce fel de om sunt, unde sunt bun

în societatea globalizată, cum rămân bun și cum pot deveni și

mai bun?

► Transferarea succesului școlar în succes social.

► Școala este locul de exercițiu, în care elevul se antrenează pentru

viața de adult.

► Școala are un rol integrator, asigurând pârghiile pentru

determinarea inserției sociale adecvate și pe piața muncii.



Pe ce valori se construiește educația 

viitorului?

1

Încredere

 Credința în capacitatea fiecăruia de a își face datoria

 Relații constructive între părțile implicate

 Încredere în integritatea și corectitudinea serviciului public de educație

 Dezvoltarea convingerii copiilor că educația este valoroasă pentru ei.

2

Echitate

 Șanse egale fiecărui copil pentru a își atinge potențialul maxim

 Satisfacerea în mod echitabil a intereselor fiecărei părți implicate în

educație

 Respectarea reciprocă a drepturilor și datoriilor fiecăruia

 Tratamentul nepărtinitor al copilului/tânărului din toate punctele de

vedere



Pe ce valori se construiește educația 

viitorului?

3

Solidaritate

 Lucru în echipă: școală, familie, comunitate, sector economic

 Transfer real de bune practici

 Sprijin reciproc pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării

 Delegarea și asumarea de sarcini între actorii educației pentru reușita

copilului.

4

Eficacitate

 Obiective clare, transparente și măsurabile

 Adecvarea măsurilor educative la elevi și contextele lor

 Standarde coerente de măsurare a rezultatelor

 Asumarea de către educatori a îmbunătățirii permanente a propriilor

practici

5

Autonomie

 Responsabilizarea fiecărui actor implicat în educație

 Libertate de acțiune în limitele legii și ale cadrului normativ

 Comunicare transparentă

 Urmărirea interesului elevului



În ce principii fundamentale se traduc 

aceste valori?

Centrarea pe elev/student
► Adecvarea educației la nevoile de învățare și dezvoltare ale copilului

► Dezvoltarea holistică a triunghiului minte – corp – suflet

► Consiliere pentru orientare profesională bazată pe aptitudini și talent

► Sprijin socio-educațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile

fiecăruia.

Flexibilitate
► Adecvarea serviciului public de educație la nevoile comunității locale

► Modelarea procesului de predare în funcție de particularitățile elevului

► Asigurarea unor rute flexibile ale parcursului școlar

► Modelarea unui adult flexibil.

Calitate măsurabilă
► Promovarea unor standarde de calitate transparente

► Definirea de obiective clare pentru fiecare etapă a parcursului

educațional

► Măsurarea succesului serviciului public de educație prin intrarea

calificată a tânărului pe piața muncii.



În ce principii fundamentale se traduc 

aceste valori?

Subsidiaritate
► Luarea deciziilor care determină progresul copilului, în funcție de

orizontul lui de așteptare

► Asigurarea calității este responsabilitatea fiecărui actor implicat

► Încurajarea școlilor prin instrumente speciale să își suplimenteze

finanțarea

► Dobândirea treptată a autonomiei, în organizare și administrare, de

către școli.

Colaborare
► Cooperarea constantă între serviciul public de educație și mediile

economic și asociativ

► Sprijinirea și, la nevoie, orientarea familiei în rolul său de educator

principal

► Predarea interdisciplinară

► Coparticiparea beneficiarilor (elevi, familie, comunitate) la elaborarea

conținuturilor și la definirea traseului educațional.



Ce face școala?

Școala este în serviciul copilului/tânărului și îi asigură acestuia:
► alfabetizarea funcțională, în toate domeniile necesare unei vieți autonome și

împlinite în societate;

► capacitatea viitorului adult de a accesa orice tip de informație pentru a o folosi

ca resursă în performanța propriilor acțiuni;

► repere valorice și culturale și de principii etice care să le ofere viitorilor adulți

dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din perspectiva națională,

europeană și globală;

► dezvoltarea flexibilă și adaptabilitatea pentru a face față schimbărilor sociale și

economice;

► dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor și tinerilor prin promovarea aptitudinilor

sportive, a motricității, a competențelor necesare adoptării de către beneficiari a

unei alimentații sănătoase și nutritive;

► cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini ncesare unei vieți sănătoase care să-i

asigure educatului integrarea armonioasă în context social;

► capacitatea copilului de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, relația cu

sine ca ființă morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea în care

este integrat;

► un nivel de dezvoltare personală care să-i permită gestionarea eficientă a

emoțiilor, luarea deciziilor, lucrul în echip și comunitate.



Ce face școala?

Școala asigură relația corectă cu actorii sociali: familie, comunitate.
► Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia, ca microunivers al societății,

și comunitatea locală, ca univers median față de societate,în ansamblul său.

► Serviciul public de educație este organizat pentru a sprijini și orienta familia într-

un mod profesionist și în spiritul cooperării și al încrederii, pentru asigurarea

construirii solide a profilului absolventului.

► Școala organizează activități extracurriculare pentru întreaga familie, atât în

scopul dezvoltării competențelor părinților în domeniul organizării vieții de familie,

cât și în scopul încurajării lor de a fi implicați activi în procesul de învățare pe tot

parcursul vieții.

► În vederea susținerii stării de bine în familie, școala asigură timpi distincți pentru

învățare în variate forme în mediul școlar, garantând că timpul din afara orelor

petrecute la școală poate să fie dedicat în mod expres vieții în familie.

► Școala oferă servicii educaționale de calitate tuturor copiilor, în funcție de nevoile

lor, devenind un mediu atractiv.

► Serviciile de tip școală după școală, programele educaționale adaptate și

diferențiate, activitățile extrașcolare, de consiliere și orientare în alegerea

carieirei, precum și serviciile de sprijin calificat psihologic sunt parte integrantă a

ofertei fiecărei instituții de învățământ, fără a genera costuri suplimentare pentru

familie.



Ce face școala?

Școala este în serviciul societății.

► Școala este un serviciu public de educație, dedicat societății,

cu un rol esențial în creșterea capitalului uman și social.

► Școala, împreună cu familia și comunitatea, asigură coerență

în educarea viitorilor adulți și pregătește integrarea lor în

societate.

► Școala contribuie direct, prin pregătirea profesională, la

dezvoltare și prosperitate economică și pregătește cetățenii

României să trăiască împreună si alături de alții, să creeze, să

gândească, să inoveze și să participe la viața societății.

► Școala construiește baza progresului cultural și social

caracterizat prin creativitate și inovare, antreprenoriat, design,

reînnoire, interacțiunea între știință și artă. Acestea se vor

realiza prin stimularea curiozității și a capacității, prin învățare

continuă si eficientă, precum și prin adaptare la schimbări

rapide în contexte flexibile.



Rezultate garantate ale 

învățării

 Competențe cheie, conform Recomandării Consiliului Uniunii

Europene din 22 mai 2018: competențe de alfabetizare, competențe

multilingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și

matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de a

învăța să înveți, competențe cetățenești, competențe antreprenoriale,

competențe de sensibilizare și expresie culturală.

 Competențe și performanțe comunicative, logice, operaționale:

comunicare, matematică, științe, competențe digitale

 Competențe funcționale integratoare: gestionarea unei vieți

independente, creearea și gestionarea unei familii, lucrul în echipă și în

comunitate, relațiile sociale și interpersonale eficiente, folosirea

sustenabilă a resurselor existente în viața personală și în societate

 Dezvoltarea personală adecvată: gestionarea emoțiilor, luarea

deciziilor, învățarea pe tot parcursul vieții

 Dezvoltarea fizică armonioasă și a trăsăturilor de personalitate care

să permită inserția socială și eficientă

 Abilități profesionale transferabile

 Atitudini și instrumente pentru acces calificat pe piața muncii.



Rezultate garantate ale 

învățării

Prin ce modalități obținem aceste rezultate?

 Programe școlare flexibile care să răspundă profilului de

formare al absolventului, adultul de mâine

 Demers educațional de calitate, având la bază egalitatea de

șanse pentru toți

 Program „Școală după școală” generalizat

 Proiecte educaționale adaptate, care să asigure coerența

între potențialul individual, competențele formate și

performanță

 Proiecte de susținere a excelenței

 Cluburi de artă și sport

 Activități didactice și extrașcolare în colaborare cu mediul

economic și asociativ



• Profesionist, își actualizează constant
competențele;

• Creează contexte de învățare;

• Sprijină creșterea, dezvoltarea și succesul
fiecărui elev;

• Evaluează în scop formativ;

• Își modifică propriile practici pentru a
răspunde mai bine modului în care elevul
învață;

• Performanța lui se măsoară prin impactul
atins la nivelul fiecărui elev în implementarea
obiectivelor sistemului de învățământ.

Profesorul este garantul educației de 
calitate



Liderul educațional este model de inovare și performanță

• funcție similară celei de director;

• degrevat de obligația de a preda;

• lucrează exclusiv pe administrație, management și dezvoltarea
școlii;

• construiește o relație sănătoasă cu comunitatea;

• atrage resursele materiale și umane necesare învățării;

• dezvoltă o cultură organizațională.



Ministerul Educației
Naționale

Institutul de Științe 
ale Educației

Consiliul Național 
de Evaluare si

Examinare

Consiliul Național 
pentru Curriculum 

și Resurse
Educaționale

Ministerul Educației Naționale asigură cadrul legal și metodologic de funcționare a

serviciului public de educație, pe principiile subsidiarității și responsabilizării.

Prin instituțiile din subordinea sa, Ministerul contribuie la asigurarea omogenității

calității și impactului demersului educațional, în special a parcursului școlar

obligatoriu.



Asigurarea și controlul calității actului pedagogic

• la nivelul școlii - prin instrumente de autoevaluare și evaluare
internă, fiind responsabilitatea liderului educațional și a
corpului profesoral;

• proceduri de evaluare inter pares.

Iar atunci când calitatea actului educațional rămâne semnificativ 
sub nivelul mediu la nivel național:

• școala solicită Consiliului Național pentru Curriculum și
Resurse Educaționale sprijin de specialitate, cu experți și
personal de sprijin, pentru îmbunătățirea calității actului
educațional.



Consiliul Național pentru
Curriculum și Resurse

Educaționale

asigură unitatea și 
relevanța 

competențelor
dezvoltate

teste standardizate 
de evaluare și de 
măsuri remediale

măsuri de sprijin 
prin care să se 

îmbunătățească
performanța
profesorului

oferă sprijin de 
specialitate, cu 

experți și personal 
de sprijin, pentru 

îmbunătățirea 
calității actului
educațional

monitorizează și 
sprijină anumite 

școli, pe o perioadă 
limitată



Consiliul Național de Evaluare și
Examinare

oferă instrumente 
de sprijin pentru 

procesul de 
autoevaluare și 
evaluare inter 

pares la nivelul
școlilor

asigură evaluarea
intensivă, pe

termen mediu, și 
propuneri pentru 

remediere

asigură evaluarea 
formativă a 
unităților de

învățământ care 
se plasează pe 
ultimele poziții 

(10%) și a 
unităților de

învățământ care 
se plasează pe 
primele poziții 

(10%) din 
clasamentele de 

performanță

identifică și 
transferă bune 
practici către 

întreg sistemul 
național de 
învățământ



Institutul de 
Științe ale 
Educației

dezvoltă profiluri de absolvire pentru fiecare etapă a parcursului
școlar obligatoriu

realizează studii de impact la diverse niveluri și propune
Ministerului soluții de îmbunătățire permanentă a calității
demersului educațional

asigură, prin studiile pe care le conduce, ca școala românească
să fie deschisă ideilor educaționale progresiste și integrează, în
acord cu valorile asumate, propunerile de reformă a școlii globale
bazată pe competiție și pe raportul cost-beneficiu.



În cooperare
cu alte
instituții

Școală după 
școală

Programe
remediale și
diferențiate

Activități 
extrașcolare

Activități de 
consiliere și 
orientare în
alegerea
carierei

Serviciile de 
suport

emoțional si
psihologic

Cluburi de 
artă și sport



Calitatea
corpului

profesoral

doi ani în Centre de 
Formare Pedagogică, la 

nivel de masterat

în sala de clasă, cu sprijinul 
unor mentori recrutați din 

rândul profesorilor cu 
experiență și performanțe 

recunoscute

participarea în mod regulat 
la cursuri de formare 

continuă

participarea periodică la 
programe de formare
continuă și evaluări de 

specialitate

specializări suplimentare 
pentru predarea a două sau 

mai multe discipline și 
pentru predare 
interdisciplinară



An suplimentar

Evaluarea Națională
Evaluarea nivelului funcțional al competențelor-cheie

Programe de studii liceale și de formare profesională

Educația de 
Bază / Școala 

Generală

Clasele VII - IX – Profesori + Consilier Carieră

Evaluarea nivelului elementar al competențelor

Evaluarea cognitivă și socio – emoțională

Clasele IV - VI – Profesori pentru învățământ primar + Profesori

Clasele I - III – Profesori pentru învățământ primar

EDUCAȚIE TIMPURIE
Vârsta 

3-6
ani

Vârsta 
6-15
ani



Profilul de formare al absolventului de învățământ 

preșcolar



Trei ani inițiali similari, ca și structură 
(clasa pregătitoare, I si  II).

Cadrul didactic este învățătorul, care va
lucra pe competențele-cheie, de bază.

Activități menite să pregătească elevii 
pentru învățare pentru tot parcursul 
vieții, să li se descopere stilurile de 
învățare, să vadă fiecare ce talente, 
aptitudini are, unde învață mai ușor, 

unde învață mai greu 

Până la clasa a III-a copilul trebuie știe 
să citească, să scrie, să socotească.

Clasele I-III - ciclul
primar inferior



Evaluare narativă, continuă, formativă
pentru a vedea unde a ajuns și cum îl

ducem mai departe. 

Se renunță la calificative și se descriu 
competențele dobândite.

Se face o evaluare la intrarea în prima 
clasă (la ieșirea din grădiniță). 

Pe profilul cu care copilul vine de la 
grădiniță, învățătorul construiește 

activitățile astfel încât să aducă toți copii la 
nivelul de bază.

Evaluarea socio-emoțională de la finalul
clasei a III-a este menită să ofere 

posibilitatea de a se interveni în perioada
imediat următoare, cu psihologi, pentru a-l 

sprijini în procesul de învățare.

Clasele I-III 

Evaluarea



Clasele IV-VI - ciclul primar superior

Învățătorul continuă până
la clasa a VI-a și intră, 

treptat, profesori la toate
disciplinele, până când

rolul învățătorului dispare. 

Evaluarea de la finalul 
clasei a III-a oferă 
informații pe baza 

cărora învățătorul să
lucreze în continuare

mai intens pe
competențele-cheie cu 

acei copii care au rămas
în urmă și să îi aducă la 

același nivel.

Rolul învățătorului va fi de 
sprijin și acțiune

remedială cu copiii care 
au rămas în urmă.
Având în vedere că

învățătorul își cunoaște
copiii foarte bine îl ajută și
pe profesor să lucreze cu 

ei mai bine.



Clasele VII-IX -
Ciclul secundar

inferior

Consilierul de carieră preia rolul dirigintelui

Evaluarea standardizată (standarde de evaluare, pe fiecare
disciplină, itemi obiectivi și transparenți de evaluare, concepuți de 

ISE și CNEE)

Se finalizează cu Evaluarea 
Națională și Evaluarea nivelului 

funcțional al competențelor cheie
Anul remedial



Anul remedial

presupune un mod de predare-învățare și mai 
individualizat

are rol în recuperarea decalajelor

anumite școli vor avea dreptul de a organiza 
acest an

se va lucra pe disciplinele unde este nevoie de 
acțiune remedială

elevii nu sunt obligați să-l parcurgă dacă nu și-
au luat examenul.



• Ciclul secundar superior - programe de studii profesionale, studii
liceale vocaționale, studii liceale de științe și socio-umaniste.

 un grad mare de flexibilitate în alegerea parcursului școlar;

 corp curricular obligatoriu la nivel național, centrat pe
competențele cheie identificate și revizuite în mod regulat prin
strategia națională de educație, iar celelalte discipline se aleg în
funcție de filiera de studiu, de interesul propriu și de oferta
unităților școlare din zonă;

 se încheie cu un examen de absolvire. Înscrierea la examen
este posibilă pentru toți cei care au absolvit tipul și numărul
minim de cursuri prevăzut pentru ciclul secundar superior.



Studii doctorale

Studii postliceale
Studii Universitare

Vocaționale

Studii Universitare 
Științe și Științe Aplicate

Studii Universitare
Socio-Umaniste

Programe de formare 
profesională

Programe de studii 
liceale vocaționale

(4 ani)

Programe de studii 
liceale de științe

(4 ani)

Programe de studii 
liceale socio-umaniste

(4 ani)

Bac V
• Lb. Română
• Lb. Străină
• Probă specifică
• Probă de creativitate, 

cunoștințe, abilități, 
aptitudini și atitudini

Bac A1
• Lb. Română
• Lb. Străină
• Matematică
• Fizică/Chimie/ Biologie
• Probă de creativitate, 

cunoștințe, abilități, 
aptitudini și atitudini

Bac A2
• Lb. Română
• Lb. Străină
• Istorie
• Filozofie/Logică/Sociologie
• Probă de creativitate, 

cunoștințe, abilități, 
aptitudini și atitudini

Bac T - Competențe 
profesionale  

• Lb. Română
• Lb. Străină
• Științe

Certificat de competențe
profesionale 

• Lb. Română
• Lb. Străină
• Probă Practică

Studii profesionale 
Nivel 3 (3 ani)

Studii Liceale 
Nivel 4 (4 ani)

Studii post-doctorale

Masterat

Formare continuă

• De aprofundare • Interdisciplinar • Complementar

Formare 
profesională 

continuă

Formare 
profesională 

continuă



 Examenele de absolvire pentru programele de științe și socio-

umaniste (Bacalaureat A1 și A2) și pentru programul vocațional

(Bacalaureat V) vor include probe specifice fiecărui program și o probă de

maturitate care evaluează capacitatea absolventului de a folosi, în mod

practic, competențele dobândite pe parcursul întregului parcurs școlar

obligatoriu, creativitatea, cunoștințele, abilitățile, aptitudinile și atitudinile

absolventului.

 Examenul de absolvire pentru programul profesional (Bacalaureat T) va

cuprinde probe specifice și un proiect profesional.



 Diplomele de Bacalaureat A1, A2 si V vor permite absolventului înscrierea în

învățământul superior în aria de studii promovată.

 Diploma de Bacalaureat T dă dreptul la înscrierea în școli postliceale și

instituții de învățământ terțiar non-universitar, care își stabilesc propriile

criterii de selecție și admitere.

 Absolventul unui program poate decide să susțină oricare dintre tipurile

de examen de absolvire, nefiind limitat de programul de studii liceale ales

inițial.

 Absolvenții cu Diploma de Bacalaureat T pot, în limitele legii, susține ulterior

probele specifice si proba comună în vederea obținerii unei Diplome de

Bacalaureat de tip A1, A2 sau V și a dreptului de a acces la învățământul

superior.



Părerea dumneavoastră contează

Ce este valoros în viziunea 
prezentată?

Care sunt limitele unor 
propuneri?

Ce sugestii punctuale 
aveți?



Vă mulțumim!


